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Questão norteadora 

 

 Evidenciar os factores que desafiam a 

profissionalidade docente num quadro 

de contemporaneidade. 

  

 Compreender de que forma estes factores 

influenciam a imagem social do professor 

do ensino básico. 

 



Professores 

Escolas 

Imagem social 

Ensino Básico e 
Contemporaneidade 



 

 O professor é, antes de mais, uma pessoa e como 

tal sujeito de uma história de vida que, 

forçosamente, se entrelaça com a missão 

profissional. 

 

 A(s) identidade(s)  resulta(m) da interacção e da 

articulação da individualidade de cada um de nós 

com os outros. 

 

REFLEXÕES PRÉVIAS  



 
 

 O professor é um adulto de referência com 

responsabilidade acrescida na condução de sentidos 

ético-antropológicos. 

 

 Numa profissão sujeita a forte exposição pública, 

como a profissão docente, os bons e maus exemplos 

comunicam-se depressa. 

 

 Uma profissão estimada socialmente “chama” os mais 

preparados. 

 

REFLEXÕES PRÉVIAS  



 
 

 A contribuição dos professores é fulcral para 

levar os jovens, não só a encarar o futuro com 

confiança, mas a construí-lo por si mesmos de 

maneira determinada e responsável.  

 

 Os professores têm um papel determinante na 

formação de atitudes – positivas ou negativas – 

perante o estudo (Delors, 1996, p. 131). 

REFLEXÕES PRÉVIAS  



Ser «Bom Professor» 

Conhecimento 
Cultura 

profissional 
Sensibilidade 
pedagógica 

Trabalho  em 
equipa 

Compromisso 
ético-social 

Atitudes/Disposições 

(Adaptado de António Nóvoa, 2009) 



Motivações/Razões do estudo 

Autonomia 

Reconhecimento 

Valorização Pública 

 



 Interrogações de partida 

 

 Que imagem(s) têm os professores sobre si mesmos? 

 

 Que imagens têm outros profissionais dos professores?  

 

 Será que a(s) imagem(s)  estão condicionadas pelas 

representações sociais do género?  

 

 Será que os professores são um grupo profissional 

reconhecido socialmente? 



 
Objectivos centrais 

 
 i) Em que medida a profissão docente é uma 

profissão publicamente reconhecida e valorizada. 

 

 ii) Em que medida os professores do ensino básico 

se sentem reconhecidos e valorizados. 

 

 iii) Em que medida o facto da profissão docente ser 

principalmente exercida por mulheres condiciona ou 

não o desempenho profissional. 



Estrutura do Trabalho 

I Parte 

• Professores, Escolas e Contemporaneidade 

II Parte 

• Imagem Social dos Professores do Ensino Básico 

Considerações 
Finais 

• Considerações globais do percurso investigativo 

• Leitura e interpretação dos resultados 

• Bibliografia e Anexos 



Professores, Escolas e Contemporaneidade 

1- Identidade 
profissional docente 

• Identidade e alteridade – desafios de profissionalidade 

• Sentido e especificidade da função docente 

• Saber profissional de referência  
 

2- Memória social da 
profissão docente 

em Portugal 

• Contexto histórico de emergência da profissão 

• Metáforas de desenvolvimento de profissionalidade 

• Associativismo e processos de afirmação pública  

3 – Profissão 
docente e 

Contemporaneidade 

• Reptos da sociedade educativa 

• Novas condições de exercício profissional 

• Ethos profissional e imagem social 



Imagem Social dos Professores do Ensino Básico 

1 - Justificação da 
opção 

metodológica 

• Questões e objetivos do estudo empírico 

• Design e planificação da pesquisa 

• Critérios de análise e de apresentação de dados 

2 - Imagem social  
da profissão 

docente 

• Apresentação dos resultados  

• Síntese crítica dos resultados 

• Percepção dos cidadãos (quadros técnicos, quadros 
médios , professores e outros) 

3- Feminização da  
Profissão docente 
e imagem social  

• Relação entre género e profissão 

• Relação entre género e qualidade de desempenho 

• Relação entre género e papéis desempenhados 



Objectivos do estudo empírico 

1. Perceber em que medida a profissão docente é uma profissão 

publicamente reconhecida e valorizada, averiguando sobre 

percepções relativas  a: 

 

◦  Valores que definem o «ser professor». 

◦ Competências e qualidade de desempenho profissional. 

◦ Prestígio da profissão professor. 

◦ Imagem (s) que os professores têm de si mesmos. 

◦ Imagem (s) que os «não professores» têm dos  professores 

◦ Imagem(s) dos professores representada nas diversas regiões 

do país. 

 



2. Perceber em que medida o facto da profissão docente 

ser principalmente exercida por mulheres condiciona 

ou não a percepção sobre o desempenho profissional, 

averiguando sobre: 

 

◦ Imagem da profissão como profissão feminina  

◦ Relação entre género e qualidade de desempenho 

◦ Relação entre género e papéis desempenhados. 

  



Opção metodológica 

 Instrumento privilegiado – questionário 

 Enviado entre Março e Dezembro de 2007. 

 Metodologia «Bola de Neve» (Almeida e Pinto, 1995; 

Ribeiro, 1999). 

 

 (…) el cuestionario es un instrumento muy útil para 

la recogida de datos, especialmente de aquellos 

difícilmente accesibles por distancia o dispersión de 

los sujetos a los que interesa considerar o por la 

dificultad para reunirlos (Muñoz, 2003).  

 



 Para efeitos de processamento, estes objectivos  

foram considerados como categorias e 

subcategorias de análise. 

 

 Operacionalizados, desdobrados  e agrupados de 

acordo com os itens especificados no 

questionário (Cf. questão 2 e 5). 

 

 A análise das subcategorias é apresentada, em dois 

ângulos: Discordo e Concordo. 



Categorias e subcategorias de análise 

• Competência técnica/formação 

• Gestão do processo de ensino aprendizagem 

• Competências relacionais 

• Imagens de reconhecimento social 

Percepções dos 
cidadãos sobre a 

profissão 

• Competência técnica/formação 

• Gestão do processo de ensino aprendizagem 

• Competências relacionais 

• Imagens de reconhecimento social 

Percepções dos 
próprios 

professores 

• Perceber a relação entre género e qualidade de 
desempenho 

• Saber se associam a profissão à feminização 

• Relação entre género e papéis desempenhados 

Percepção sobre se 
o género influencia 
a imagem social da 

profissão 



Dimensão da amostra 

 

 População portuguesa – 10 356117 habitantes. 

 

 Entre os 19 e os 64 anos – 6 173473 habitantes. 

 

 Foi calculada através da distribuição normal de 

indivíduos para uma população infinita com um erro 

de ±3% e uma margem de confiança de 95%, 

assumindo um valor de 1065 indivíduos (Arkin e Colton, 

s/d). 

 

 Considerando o peso populacional de cada distrito e 

os arredondamentos necessários - 1073  
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Total de inquiridos - 1186 



Apresentação de resultados 

N % % Válida  
  

  
Menos de 30 anos 

312 26,3 26,7 

Entre 30 e 39 anos 
346 29,2 29,6 

Entre 40 e 49 anos 
331 27,9 28,4 

50 e mais anos 178 15,0 15,3 

Subtotal 1167 98,4 100,0 

Não Resposta  19 1,6   

  Total 1186 100,0 

Tabela 3 – Idade dos inquiridos 
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Gráfico 2 – Situação profissional 



 

O professor é para si … 

 

N 

 

% 

4 - Um formador de cidadãos 450 38,4 

1 – Um transmissor de conhecimentos 439 37,4 

8 - Um exemplo para os seus alunos 136 11,6 

2 – O que ensina as matérias 98 8,4 

3 – O que resolve alguns conflitos na escola 18 1,5 

5 - Um profissional preocupado com o seu vencimento 17 1,4 

7 - Um profissional preocupado com a avaliação 9 0,8 

6 - Um profissional preocupado com a inspecção 6 0,5 

Tabela 7 – Primeira imagem(s) dos inquiridos sobre o professor (a) 



 

O professor é para si … 

 

N 

 

% 

1 – Um transmissor de conhecimentos 327 27,8 

4 - Um formador de cidadãos  282 23,9 

8 - Um exemplo para os seus alunos 276 23,3 

2 – O que ensina as matérias 202 17,1 

3 – O que resolve alguns conflitos na escola 42 3,6 

7 - Um profissional preocupado com a avaliação 22 1,9 

5 - Um profissional preocupado com o seu vencimento 17 1,4 

6 - Um profissional preocupado com a inspecção 10 0,8 

Tabela 8 – Segunda imagem(s) dos inquiridos sobre o professor (a) 



Que qualidades deve ter um professor … N % 

1 – Competência técnica/científica 461 39,3 

2 – Preparado para dar aulas 233 19,8 

6 – Disponibilidade para acompanhar a evolução do conhecimento 
119 10,1 

4 – Capacidade de comunicação 
107 9,1 

3- Capacidade de relacionamento 90 7,7 

8 – Ser coerente entre o que diz e o que faz 89 7,6 

7 – Sentido de rigor e de justiça 42 3,6 

5 – Sensível às questões sociais 33 2,8 

Tabela 10 – Primeira qualidade de um Professor(a) 



 

Que qualidades deve ter um professor … 

 

N 

 

% 

4 – Capacidade de comunicação 213 18,1 

1 – Competência técnica/cientifica 197 16,7 

2 – Preparado para dar aulas 167 14,2 

3 - Capacidade de relacionamento 
164 13,9 

8 – Ser coerente entre o que diz e o que faz 
161 13,7 

7 – Sentido de rigor e de justiça 
121 10,3 

6 – Disponibilidade para acompanhar a evolução do conhecimento 
116 9,8 

5 – Sensível às questões sociais 39 3,3 

Tabela 11 – Segunda qualidade de um Professor(a) 
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Gráfico 3 – Opinião sobre as qualidades dos professores 
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Gráfico 4 – Opinião sobre o prestígio da profissão professor 
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Gráfico 8 – Opinião da imagem pública do desempenho na profissão 



Professor -Não 

professor 

Total Professor 

Não 

professor 
 

Actualmente os 

professores têm 

prestígio social? 

 

Não 

N 168 416 584 

% Professor  não 

professor 78,1% 44,0% 50,3% 

% Total 14,5% 35,8% 50,3% 

 

Sim 

N 47 530 577 

% Professor não 

professor 21,9% 56,0% 49,7% 

% Total 4,0% 45,7% 49,7% 

 

Total 

N 215 946 1161 

% Com prestígio 

social professores 18,5% 84,5% 100,0% 

% Professor não 

professor 100,0% 100,0% 100,0% 

% Total 
18,5% 84,5% 100,0% 

Tabela 21 – Atualmente os professores têm prestígio social? vs Ser professor – não professor 



Valor df Nível de significância 

Qui-Quadrado de Pearson 
81,796 1 0,000 

N de repostas válidas 
1161     

  

 

Tabela 21.1 – Qui-Quadrado de Pearson  
 

  Valor Significância 

Coeficiente de contingência 
0,257 0,000 

N de repostas válidas 
1161   

Tabela 21.2 – Medida de simetria 
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Gráfico 6 – Opinião dos inquiridos sobre os professores face ao género 
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Considerações Finais 

BREVE RESUMO 



• A profissão professor é uma profissão de 
prestígio social para 64,3% dos inquiridos. 

• Na atualidade, os professores não têm 
prestígio social (50,4%). 

1. Perceber em que medida a 
profissão docente é uma 
profissão publicamente 

reconhecida e valorizada 

• Os Professores consideram que não têm 
prestígio social (apenas 21,9% dizem que sim). 

• Os «não professores» entendem que os 
professores têm prestígio social (56%). 

2. Perceber em que medida 
os professores se sentem 

reconhecidos e valorizados 

• Representação da profissão com perfil feminino 
pode condicionar a imagem pública  

• Os porta-vozes da profissão são geralmente os 
professores. 

3. Perceber em que medida 
o facto da profissão ser 

exercida principalmente por 
mulheres condiciona ou não 

a percepção sobre o seu 
desempenho profissional 

Categorias de análise 



 A imagem veiculada sobre o «ser professor» 

encontra-se, ainda,  associada ao seu papel 

tradicional. 

 

◦ i) um transmissor de conhecimentos (96,7%) 

◦ ii) o que ensina as matérias (93,6%) 

◦ iii) tem competência técnica e científica (99%) 

◦ iv) preparado para dar aulas (99,5%) 

 

 

 

 

 

 



• 63,7% • 90,9% 

• 96,7% • 97,2% 

Competência 
técnica e 
científica 

Gestão do 
processo de 

ensino 
aprendizagem 

Imagens de 
reconhecimento 

social 

Competência 
relacional 

Categorias de análise 

Subcategorias de análise 



 O prestígio social varia de região para região. 

 

 Os inquiridos da região centro atribuem maior 

prestígio à profissão ( 51,4%) seguindo-se os da região 

sul (49,4%) e em último a região norte (48,8). 

 

 Em média são mais os homens  do que as mulheres a 

considerar que atualmente os professores  têm 

prestígio social (52%). 

 

 No cruzamento das variáveis (atualmente os 

professores têm prestígio social versus quadros) 

verificámos que o prestígio varia conforme a profissão 

dos inquiridos. 

 



 Os resultados do estudo dizem-nos que os 

professores têm prestígio social (68,4%), partindo 

do cruzamento das variáveis (atualmente os 

professores tem prestígio social versus ser 

professor é exercer uma profissão de prestígio 

social). 

 

 O facto da profissão ser exercida no feminino 

pode condicionar a imagem pública da profissão, 

considerando que a sociedade ainda atribui às  

mulheres um papel de menoridade. 



 (…) a crise no ensino das ciências pode ser 

interpretada como uma marca da diminuta 

representação de alguns grupos sociais no seio 

das instituições científicas. Isto também se aplica 

consideravelmente às mulheres no domínio das 

ciências. Parece evidente que a ciência está a sofrer 

de uma sub-representação das mulheres, o que 

acentua ainda mais a «segregação vertical» afectando 

os lugares de responsabilidade efectiva em todos os 

sectores da sociedade (Bindé, 2007). 

 



 Sublinhamos que os inquiridos afirmaram que os 

professores portugueses reúnem as qualidades 

inerentes ao exercício da docência (72,6%), 

valorando este entendimento ao atribuir a nota de 

«Bom» (59,4%) ao seu desempenho profissional. 

 

 Defendemos que podem inventar tecnologias, mas 

nada substitui um bom professor. Nada substitui o 

bom senso, o encontro humano, a importância do 

diálogo, a vontade de aprender que só os bons 

professores conseguem promover (António Nóvoa, 

2007).  

 



 

 

 

 

 
 



Desafios do trabalho do professor séc. XXI 

 i) «Professor-arquitecto», no sentido de que desenhará os 

alicerces da educação básica de cada aluno ao contribuir para a 

construção hermenêutica do seu conhecimento;  

 

 ii) «Professor-influenciador» porque a ele caberá motivar, com o 

seu exemplo, a personalidade humana, o reforço dos direitos 

humanos, favorecendo a tolerância e compreensão entre todos;  

 

 iii) «Professor-construtor» porque, a ele caberá juntar as peças do 

puzzle, respeitar a singularidade de cada um e edificar o futuro, 

juntando a memória do ontem e a oportunidade do amanhã.  

 



 

 

 Defendemos que só o autêntico reconhecimento 

da sua função expressará a valorização pública do 

grupo profissional mais numeroso do planeta, assim 

como, porventura, a mais velha profissão intelectual 

da humanidade (Carneiro, 2003). 
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